
Rejtélyek a lázadó trónörökös halála körül 

  

A magyarok által tisztelt és kedvelt Rudolf főherceg, bár ismert volt kicsapongó életéről 

és a családjával ellentétes véleményéről is, mégis hirtelen és rejtélyes halálával rázta 

meg az országot. Mint tudjuk, Ferenc József és Sissi egyetlen fiát 1889. január 30-án 

holtan találtak meg szeretőjével, Vetsera Mária bárónővel a mayerlingi 

vadászkastélyban. Bár az Udvar öngyilkosságként kezeli az ügyet, a halálesettel 

kapcsolatban egymásnak ellentmondó bizonyítékok is előkerültek. 

Vérfagyasztó elméletek kaptak szárnyra a tragédia kapcsán, amik közül is a 

legkiemelkedőbb az öngyilkosság, mivel a legtöbb bizonyíték ezt támasztja alá. Ám 

még ezzel kapcsolatban is számtalan kérdés maradt függőben. Amit szinte biztosra 

vehetünk, hogy Rudolf kérelmet akart küldeni a pápához, hogy elválhasson 

feleségétől, Stefániától, és elvehesse "alacsonyabb rangú" szeretőjét, Vetsera Máriát. 

Apja, ismerve fia természetét ezt határozottan megtiltotta neki, heves vitába is 

bonyolódtak. Édesapjától egy utolsó éjszakát kért a bárónővel, de az ártatlannak tűnő 

búcsú végül halálba torkollott.  

A haláluk előtti egész napot a mayerlingi vadászkastélyban töltötték. Rudolf mindent 

előkészíttetett inasával, hogy másnap gondtalanul visszatérhessen Bécsbe, ám ha 

valóban öngyilkosságra készült, mi oka volt erre?  

Máanap az inas ébresztése már nem jutott el az urához, hiszen akkorra már holtan 

feküdt a szoba padlóján. A baronesz testét kihűlve az ágyon, a főherceget pedig a 

földön szétzúzott koponyával találták meg. Mellettük egy hatlövetes pisztoly hevert, 

töltények viszont nem voltak benne. A felsoroltak mind a fegyver általi halált támasztják 

alá, ugyanakkor a házban tartózkodó szolgálók elmondása szerint nem hallottak 

éjszaka lövéseket, arról nem is beszélve, hogy akkor miért lehetett bezúzva a 

trónörökös feje?  

Egyre jobban terjed az a teória is, hogy merénylet áldozatai lettek. Ennek az 

elméletnek is több változata él, többek közt féltékeny szeretők, Mária dühös bátyja és 

még az arra járó vadászok neve is a gyanúsítottak listáján szerepel, de a leghíresebb 

mégis az, hogy maga Ferencz József bérelt fel valakit, fia nézetei és kezelhetetlensége 

miatt. Az pedig, hogy a császár milyen gyorsan elsimított mindent az ügy körül, pont 

ezt az álláspontot igazolja. Ugyanis annak ellenére, hogy a monarchia trónörökösének 

haláláról van szó, máig nem indítottak nyomozást, minden ehhez fűződő dolgot a 

lehető legnagyobb titokban intéznek.  



Bár azt még mindig nem tudhatjuk, hogy miért és hogyan halt meg Rezső herceg, az 

egész országot megrázta az elvesztése.  
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